
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 

ze dne 25. 6. 2015 

 

Přítomní členové ŠR: Mgr. Vladimíra Molčáková, Mgr. Marie Obrová, Josef Prchal, Tomáš 

                                   Vaněk, Dis., Mgr. Martina Bočková                

Nepřítomni: 0                         Omluveni: Mgr. Pavlína Náprstková                   Neomluveni: 0  

 

Jednání školské rady začalo v 16:00 hod. 

Program jednání: 

1. Schválení školního řádu 

2. Různé 

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Program byl schválen všemi přítomnými členy školské rady 

 

1. Předseda školské rady seznámil přítomné s potřebou novelizace školního řádu, který je potřeba 

přizpůsobit změnám ve školství i ve společnosti. Dále informoval, že se na změnách podíleli všichni 

pedagogičtí pracovníci, že dílčí body byly konzultovány s dalšími školami. Dodal, že upravený školní 

řád byl jednomyslně schválen pedagogickými pracovníky na pedagogické radě 19. 6.2015. 

Hlasování: 

Pro – Josef Prchal, Mgr. Martina Bočková, Mgr. Marie Obrová, Mgr. Vladimíra Molčáková, Tomáš 

Vaněk, Dis. 

Proti – 0  

Zdržel se 0 

2. 

a) Předseda školské rady informoval přítomné, že stejně jako školní řád byl otevřen i ŠVP, který bude 

aktualizován a doplňován tak, aby byly odstraněny nedostatky, nepřesnosti, a aby více vycházel 

z potřeb školy. Upravování, doplňování a připomínkování proběhne během letních prázdnin tak, aby 

mohl vejít v platnost 1. 9. 2015. Po schválení pedagogickými pracovníky bude ŠVP také schvalovat 

školská rada. 

b) Předseda školské rady reagoval na podnět paní Molčákové, zda je možné být zároveň předsedou 

školské rady a zástupcem ředitele školy. Pan Prchal předložil právní rozbor legislativního oddělení 



MŠMT a další nezávislé právnické kanceláře, které se shodují v tom, že podle platného zákona 

nedochází ke střetu těchto funkcí. 

c) Předseda školské rady informoval o stavu potravinové vyhlášky: 

Vážený pane Prchale,  
  
vyhláška v současné době prochází vnitřním připomínkovým řízením na MŠMT, poté bude zaslána 
na ostatní ministerstva k vnějšímu připomínkovému řízení a do dalšího schvalovacího procesu. 
Měla by být platná od 1. 9. 2015 s přechodným půlročním obdobím, jestliže bude takto přijata. 
Poté bude uveřejněna ve Sbírce zákonů.  
  
S pozdravem  
  
-------------------------------------------------------  
PaedDr. Miroslava Salavcová  

 
Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání  
Department of Preschool, Basic and Basic Art Education  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministry of Education, Youth and Sports  
Karmelitská 8 | Karmelitska 8  
118 12 Praha 1 | 118 12 Prague 1  
Česká republika | Czech Republic  
 

d) Předseda školské rady informoval přítomné členy o personálních změnách a personálním 

zabezpečení ve školním roce 2015/2016. Vysvětli situaci a důvody odchodu všech pedagogických 

pracovníků a informoval o nově přicházejících pracovnících. Zároveň seznámil členy ŠR s třídnictvím 

v jednotlivých třídách pro nový školní rok. 

 

Další jednání ŠR proběhne po schválení ŠVP pedagogickou radou. 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 18:10 hodin. 

 

 

                                                                                          Josef Prchal, předseda školské rady 

 

 


